
Ar žinote? 
Vasaros mėnesiai turi ir labai 

įdomius liaudiškus pavadinimus: 

 birželis - Beržė, Jaunis, Mėš-

linis, Sėtinis, Visjavis;  

 liepa - Šienapjūtis, Griežlinis, 

Putpelinis, Medunešis, Unguri-

nis, Šaminis;  

 rugpjūtis - Pjūtė, Šilinis, 

Grikinis, Drevinis, Degėsis, 

Paukštlėkis.  

Kq veiksite per atostogas? Puiku, jei planas yra! 
Na, o jei ne, tada keletas pasiūlymų 
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Smagios vasaros! 

Anonsai: 
2 psl. Įsimintiniausi  
susibėgimai 

3 psl. Po 5 faktus apie kiek-
vieną iš jūsų  

4 psl. Paskutinio puslapio 
linksmybės 

 

Susiorganizuokite basų draugų 

vakarėlį. 

Susirinkite į naktinį filmų žiūrėji-

mo vakarėlį. 

Pasičiupkite didelę paklodę ir, 

pasitiesę ją ant žolės, stebėkite 

debesis. 

Važinėkite dviračiais tol, kol 

nejausite kojų, arba surenkite 

visos dienos žygį dviračiais.  

Suorganizuokite arbūzo sėklų 

spjaudymo varžybas. 

Surenkite stalo žaidimų čem-

pionatą. 

Pasigaminkite vasariškų pa-

puošalų. 

Užauginkite kvapnių žolelių ir 

po to padarykite aromatinį 

maišelį. 

Suorganizuokite žvaigždžių ste-

bėjimą. 

Miegokite tiek, kiek telpa. 

Pabandykite nufilmuoti savo 

filmą.  

Suorganizuokite klasės susitiki-

mą. 

Pasikviesk savo draugus žaidi-

mų vakarui prie žvakių.  

Savanoriaukite.  

Čiupkite mėgstamą knygą 

arba parašykite ją patys.  

Padėkite tėvams (darbus 

dirbti, turiningą laisvalaikį su-

siorganizuoti).  

Keliaukite, domėkitės, kas 

vyksta aplinkui.  

Mokykitės kulinarijos  

paslapčių. 

„Poilsis nėra tinginiavimas.  
Vasarą gulėti žolėje besiklausant vandens čiurlenimo ar  
stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas.“ 

 
John Lubbock  

 
Tad ir mes linkime Jums visiems prasmingų vasaros atostogų.  
Gulėkite žolėje, stebėkite gamtą, pajuskite, kaip gera matyti,  

girdėti, jausti pasaulį ne vien žiūrint į ekraną. 
Svajokite! Tik tada svajonės pildosi, kai jos susvajojamos.  

Išlaisvinkite fantaziją.  
Atraskite savyje tai, kas tūnojo giliai užslėpta. Tikėkite savimi, 

žvelkite į pasaulį atviromis, smalsiomis akimis.  
O kai vasaros planai bus įvykdyti, kupini entuziazmo sugrįžkite į 

mokyklą! 
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„Aš mažas Niekelis“ arba 
apie S. Gedą  
8 klasės mokiniai turėjo netradicinę 
lietuvių kalbos pamoką: išgirdo apie 
poeto gyvenimą, veiklas, pasaulė-
žiūrą, stebėjo dalį 1988 m. mitingo 
įrašo ir stebėjosi miniomis žmonių, 
gaudančių kiekvieną poeto žodį. 
Taip pat mokiniai klausė dainų ir 
skaitė eilėraščius iš eilėraščių rinki-
nio „Baltoji varnelė“.  

Šventėme Užgavėnes  
Vasario 13 dieną visa mokyklos 
bendruomenė dalyvavo netradicinė-
je pamokoje „Užgavėnės ir kiti Ve-
lykų ciklo papročiai“. taip pat moki-
niai varžėsi, kas geriau žino Velykų 
ciklo papročius ir jų prasmę.   

Vasario 16-oji 
Renginį pradėjo ir Lietuvos valsty-
bės vėliavą į sceną įnešę jaunieji 
šauliai, vėliau visi kartu sugiedojo-
me Lietuvos Respublikos himną. 
Įvairiais pasirodymais – eilėraščiais, 
dainomis, poetiniais montažais – 
Lietuvai linkėjimus išsakė visų kla-
sių mokiniai. Šventėje mokiniai taip 
pat apžvelgė ir mūsų šalies istoriją 
nuo 1918 m. vasario 16 d. Taip pat 
renginyje vyko Mokinių tarybos ini-
ciatyva surengti apdovanojimai.  

Skaitymo maratonas  
Vasario 21 dieną buvo minima 
Tarptautinė gimtosios kalbos diena. 
Visi mokyklos mokiniai įsijungė į 
skaitymo maratoną: įsitaisę pato-
giose vietose, paeiliui skaitė tas 
pačias pasirinktas knygas. Ir skaitė 
ne bet kaip, o garsiai, raiškiai, įtai-
giai. Suskaičiuota, kad buvo pers-
kaityta maždaug 200 puslapių.  

Nacionalinis diktantas 2018 
Kovo 2 d. mūsų mokykloje rašytas 
Nacionalinis diktantas. Prie iniciaty-
vos prisijungė 42 mokiniai, besimo-
kantys 6-10 klasėse, bei gimnazijos 
gimnazistai, Šeštokų vidurinio ug-
dymo skyriaus mokiniai.  

Kovo 11-oji 
Kovo 11-ąją  mokyklos bendruome-
nė buvo skatinama į darbą ateiti 
pasipuošus tautinių spalvų drabužiu 
ar aksesuaru. Taip pat per pertrau-
ką visi žingsniavo į mokyklos parke-
lį, gavo spalvotus balionus ir susto-
jo į Lietuvos trispalvę – turėjome 
gyvąją vėliavą. Vėliau dalyvavome 
etninėje popietėje.  Girdėjome dai-
nų, smulkiosios tautosakos, regėjo-
me šokį ir džiaugėmės tuo, kad tau-
tiniais rūbais pasipuošusios mergi-
nos švytėjo.  

Karjeros diena 
Kovo 16 d. skambutis kvietė į Kar-
jeros dienos renginius. Mokiniai 
apie profesijas, jų ypatumus, 
darbui reikalingas kompetencijas 
išgirdo iš svečių: mokyklą aplankė 
viešbučio „Gojus“ administratorė G. 
Cimakauskaitė-Labalaukienė, keturi 
buvę Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 
mokiniai: R. Jurkonis, E. Urmanavi-
čius, A. Remeikienė ir A. Dadurka, 
projekto „Tu ir pirmas tavo darbas“ 
iniciatorės Agnė Goldbergaitė ir 
Fausta Roznytė.  

S. Dailidė apie sveiką gyven-
seną ir blaivias pramogas 
Kovo 28 d. mokyklą aplankė LSS 
prezidentas Simonas Dailidė. Susiti-
kime su mokiniais dalinosi patirtimi, 
skatino juos rinktis linksmą, tikru-
mo ir atsidavimo idėjai kupiną svei-
ką gyvenimą, kvietė aktyviau sava-
noriauti sveiką gyvenseną skatinan-
čių organizacijų renginiuose.  

Apie Velykų papročius -  
bibliotekoje 
Šeštokų bibliotekoje 3 kl. mokiniai 
žiūrėjo filmą „Lietuvių kalendorinės 
šventės“, klausėsi Lazdijų krašto 
muziejaus etnologo V. Tumosos 
pasakojimo apie Verbų sekmadienį, 
Velykas, papročius, tradicijas, mar-
gučių marginimo būdus, raštus, 
spalvas, margino kiaušinius. 

Įsimintiniausi susibėgimai 
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Avinas 

 Su manimi geriau nesiginčyti. 

 Aš iš pradžių padarysiu, o po to pagalvosiu. 

 Daryk taip, kaip aš, nes geriau negu aš vis tiek 

nepadarysi. 

 Sunkiausias darbas – išklausyti pašnekovą iki 

galo. 

 Pirmas niekada nepuolu, nebent tu mane 

užgausi. 

Jautis  

 Man svetimo nereikia, bet ir to, kas mano – 

neliesk. 

 Geriau graži sofa negu gražus saulėlydis. 

 Valgymas – labai rimtas užsiėmimas. 

 Kai važiuoji antras – taupai jėgas. 

 Nekenčiu vienodų daiktų. 

Dvyniai  

 Šiandien aš ne toks, koks buvau vakar. 

 Vienas televizorius ir vienas telefonas – gerai, 

tačiau trys – dar geriau. 

 Kas nespėjo, tas pavėlavo. 

 Per gyvenimą judu nesigilindamas, bet greitai. 

 Mėgstu kiekybę, nes kokybei neturiu laiko. 

Pasitikrinkite: po 5 teiginius apie kiekvieną iš jūsų 
Vėžys  

 Mano namai – mano tvirtovė. 

 Rūpintis kitais – štai mano tikrasis 

pašaukimas. 

 Viskas laiku ateina tam, kas moka laukti. 

 Niekas taip nedžiugina akies, kaip pilnas 

šaldytuvas. 

 Sunku gyventi ten, kur nėra vietos 

pasislėpti. 

Liūtas  

 Geros manieros – pusė sėkmės. 

 Ryškiausiai saulė šviečia Liūtams. 

 Svarbiausia – įvaizdis. 

 Iš išorės aš atrodau „nors prie širdies dėk“, 

bet viduje esu diktatorius. 

 Kam jums saulė, jeigu aš esu šalia? 

Mergelė  

 Kantrybe ir sunkiu darbu galima viską 

pasiekti. 

 Kuklumas mane puošia. 

 Tvarka turi būti visur: ir namuose, ir galvoje. 

 Kreivai kabanti lentyna varo mane iš proto. 

 Didelės erdvės mane gąsdina. 

Svarstyklės  

 Labai nemėgstu ginčytis. 

 Jeigu nori laimėti – sutik. 

 Principingi būna tik kvailiai. 

 Galiu įpainioti bet ką ir bet kur. 

 Sunkiausias darbas – išsirinkti. 

Skorpionas  

 Gaila, kai nėra kam įgelti. 

 Kad nusišypsočiau, reikia rimtos  

priežasties. 

 Ne kiekvienas gali atlaikyti mano žvilgsnį. 

 Mūšio lauke dažnai traukiu meilės dainas. 

 Aš kaip kaktusas: mano žiedai skleidžiasi tik 

išrinktiesiems. 

Šaulys  

 Gero žmogaus turi būti daug. 

 Geriausios atostogos – kelionė aplink  

pasaulį. 

 Problemoje svarbiausia – jos dydis. 

 Ant manęs neįmanoma pykti. 

 Jaudintis iš anksto ir nežinant tikrosios situaci-

jos – kvaila. 

Ožiaragis  

 Vienas lauke ne karys. 

 Jeigu bėgti, tai tik ilgas distancijas. 

 Laikykis įstatymų: vienas „praslydo“, o tave 

būtinai pagaus. 

 Gyvenimas panašus į traukinį: kiekvienoje 

stotelėje sustoja pagal tvarkaraštį. 

 Verta visą gyvenimą lipti į kalno viršūnę tam, 

kad galėtum nors kartą nugarmėti žemyn. 

Vandenis  

 Mėgstu išsiskirti iš minios. 

 Prietarais tiki tik kvailiai. 

 Norint tapti novatoriumi, reikia pamiršti tradici-

jas. 

 Iš pradžių draugai, o po to – šeima. Žinoma, 

jeigu liks laiko. 

 Aš geriausias ir greičiausias. 

Žuvys  

 Užjausti svarbiau negu padėti. 

 Tvarką sugalvojo nuobodūs žmonės. 

 Neatidėliok rytojui to, ką gali padaryti poryt. 

 Dirbti skubant yra tas pats, kaip valgyti nekram-

tant. 

 Visi žino, kad esu labai užimtas, tik ne visi – kuo 

būtent.  
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Akcija „Darom“ 
Balandžio 20 d. visa mokyklos 
bendruomenė prisijungė prie res-
publikinės akcijos „Darom 2018“. 
Mokiniai kartu su klasių auklėtojais, 
dalykų mokytojais ir kitais mo-
kyklos darbuotojais tvarkė mo-
kyklos aplinką: grėbė pernykštę 
žolę, rinko šiukšles, šakas, šlavė 
šaligatvius ir aikštyną, pureno gėly-
nus.  

Motinos dienos šventė 
Gegužės 4 d. iškilminga nuotaika 
mokyklos koridoriais sklandė jau 
nuo pat ryto – visa mokyklos bend-
ruomenė ruošėsi paminėti Motinos 
dieną. Į renginį susirinko daug ma-
myčių, ne vien pradinukų, bet ir 
vyresnių klasių mokinių. Vaikai pa-
čiais įvairiausiais būdais sveikino 
mamas: posmais, gražiais žodžiais, 
dainomis, grojimu, netgi buvo pa-
ruošę vaidinimą, minė mįsles. 
Svarbiausia, kad pačios nuošir-
džiausios emocijos liejosi per kraš-
tus.  

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
diena 
Gegužės 8 d. vyko Gamtos ir tiks-
liųjų mokslų diena. Šios dienos 
tikslas – supažindinti mokinius su 
matematikos, fizikos, chemijos, 
biologijos ir informacinių technolo-
gijų praktiniu pritaikymu realiame 
gyvenime.  



Leidžiamas Šeštokų mokykloje 

rimtiems ir nerimtiems reikalams. 

Jei turite minčių, idėjų, pasiūlymų 

ar kritikos, rašykite komentarą 

mokyklos svetainėje arba 

„Facebook“. 

Ačiū: 
Ugnei, Ugnei, Agnei, 

Gabijai, Laurai ir kitiems, 

palaikiusiems morališkai 

Paskutinio puslapio linksmybės 

4 psl. 

Vasaros namų darbai: jei keiksnojamės, tai bent lietuviškai! 
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Iššifruokite, kas parašyta. Padės kai kurios jau 
išaiškintos raidės. Atsakymas — iš skaičiais 
pažymėtų langelių. 

Kad tave devynios! 
Kad tu prasmegtum! 
Kad tu nesulauktum! 
Kad tu paspringtum! 
Po paraliais! 
Rupūs miltai! 
Po šimts pypkių! 
Po šimts kalakutų! 
Rūta žalioji! 
Rupūžėle! 
Snargliau, tu! 
Avigalvi, tu! 
Kad tave žaltys! 
Kad tave kurmis! 
Kad tave sliekas prarytų 

ir į gabaliukus padalytų! 
Kad tau grybai ausis už-

kištų! 
Kad tave varnos sulestų! 

Kad tave šunys! 
Kad tave kelmai! 
Eik tu po galais! 
Eik tu balų degint!  
Eik tu šunims šėko pjauti! 
Kad tave bala! 
Kad tau akys ant kaktos 

iššoktų! 
Kad tau niežėtų ir pasika-

syt negalėtum! 
Kad tu surūgtum! 
Kad tu ant ežio atsisės-

tum! 
Kad tau ragai išdygtų! 
Papūsk šuniui į uodegą! 
Slėpkis po lapais! 
Slėpkis sliekų pavėsy! 
Tau ne visi namie! 
Tinginio pantis! 

Tu, slunkių slunkis! 
Tu, kiaulės uodega! 
Tu, varlės kinka! 
Nepūsk čia arabų! 
Nepūsk čia muilo burbulų! 
Nemuilink čia man akių! 
Nesigirk čia per daug, 

kad užpakalis neišgirstų ir 
kojų nepakirstų! 

Nepudrink man smegenų! 
Nesapnuok stovėdamas! 
Varyk arklius! 
Reikalingas tu man, kaip 

šuniui penkta koja! 
Ko prikibai kaip lapas prie 

užpakalio! 
Kad tau balandis ant gal-

vos!… 
Tu kvailas per visą pilvą! 

Jei tavo pečius užgu-

lė sunkumai, atsistok 

ant galvos ir jie nuk-

ris! 

 Brangiausi yra tie pinigai, kuriuos reikia grąžinti. 
 Melo kojos trumpos, bet gerai ištreniruotos… 
 Šliaužia gyvatė – išsiskėtus… 
 Nors bestuburių nekankina radikulitas. 
 Aš ne toks kvailas, kaip jūs atrodote. 
 Raganosis blogai mato, bet turint tokią masę čia ne 

jo problemos. 
 Nervų ląstelės gimsta ir miršta, o riebalų – gyvena 

amžinai! 
 Greičiau miegok, man pagalvės reikia. 
 Kojos pirštais špygos neparodysi. 
 Kiekviename iš mūsų miega genijus, tik ne kiekvie-

name jis pabunda. 
 Geriau šuo aviganis, nei draugas avigalvis. 
 Gal paduoti kopėčias, kad išliptum iš mano reikalų? 
 Kas iš to, kad pasta ir kramtomoji guma saugo jūsų 

dantis nuo ryto iki vakaro, juos gali išmušti naktį! 
 Sukis kiek nori, užpakalis vis tiek užpakaly. 
 Ragai po vieną neauga. 
 Duok kvailiui kelią, jis vis tiek jo neras. 
 Mano sąžinė tokia švari, tokia skaidri, kad jos net 

nesimato. 


